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Att få göra MFS på Borneo var verkligen en dröm som gick i uppfyllelse för mig. Vägen dit var inte alltid 

superlätt, men när jag steg av planet i Balikpapan och min handledare tog emot mig med ett stort leende 

på läpparna insåg jag att allt faktiskt var på riktigt. När folk pratar om Borneo referera de ofta till 

Malaysia. Jag spenderade tre månader i Indonesien och närmare bestämt östra Kalimantan. Även om jag 

var medveten om att det förekom mycket avverkning av regnskog där hade jag ganska höga 

förhoppningar om att få se djur och natur, inte allra minst en hel del fåglar. Detta eftersom min studie 

gick ut på att undersöka huruvida FSC-certifierat skogsbruk påverkar fågellivet. 

Att studera fåglar i tropikerna är svårt. Man får förlita sig mycket på fåglarnas sång för att identifiera 

dem. För att göra det hela ännu svårarare har varje art en rad olika läten. Men väl på plats i skogen lärde 

jag mig en del av arterna relativt snabbt. Jag använde också en mikrofon för att spela in alla läten jag 

hörde, vilket gjorde att jag i ett senare skede kunde identifiera många av arterna. Skogen jag arbetade i 

låg i Berau district. För att komma dit tog jag och min handledare ett flyg från Balikpapan som tog cirka 1 

timme. Skogen visade sig vara betydligt mer lättillgänglig än jag hade föreställt mig. Hade man bara 

tillgång till en fyrhjulsdriven bil kunde man köra runt i timtals på alla avverkningsvägar som fanns där. 

Under min fältperiod bodde jag i ett camp som tidigare använts av företaget som skötte avverkningen i 

området. Med bil tog det allt från 20 till 60 minuter att ta sig från campet till de olika platserna där jag 

gjorde fågelinventeringar. Min handledare hade inte bara ordnat en bil, utan också en chaufför, en kock 

och en guide. Allt detta gjorde att datainsamlandet gick relativt smärtfritt. 

Efter det att jag samlat in all data spenderade jag långa dagar i min handledares gästhus i Balikpapan. 

Där försökte jag sammanställa all data och göra yterliggare identifieringar från inspelningarna jag hade. 

Alltsammans hade förmoldigen gått smidigare på en plats med konstant elekricitet och 

internetuppkoppling, men sådan lyx hade inte jag. Hursomhelst,  jobbade jag hårt eftersom det skulle 

leda till att jag fick mer tid att resa runt själv i slutet av min vistelse. 

Hittills hade min handledare alltid varit tillgänglig för att kunna hjälpa mig med saker och ting, samt 

agera tolk. Detta var bra då jag kunde fokusera till 100 % på att arbeta, men å andra sidan visste jag att 

jag behövde lära mig grundläggande indonesiska och hur saker och ting fungerade om jag skulle klara av 

att resa runt själv. Därför försökte jag interagera och prata med så mycket folk som möjligt så fort jag 

rörde mig utanför gästhuset.  

En sak som oroade mig mycket innan min resa var maten. Hemma är jag vegan, men jag visste att det 

skulle bli svårt att äta veganskt och samtidigt må bra då jag kom till Indonesien. Jag bestämde mig 

således för att ha en mer vegetarisk kosthållning och det fungerade över förväntan. Många gånger gick 

det tillochmed att äta veganskt i form av tempe, tofu och grönsaker tillsammans med ris. Jag 

kompletterade dock med ägg för att få i mig det protein som jag behövde. Jag fick dock en del konstiga 



blickar när jag på knagglig indonesiska försökte förklara att jag var vegetarian, men folk är oerhört 

vänliga och tillmötesgående så det var oftast inga problem. 

När sammanställningen av all data var klar var det dags att uppleva östra Kalimantan. Tack vare att jag 

lärt mig lite indonesiska och en ovärdelig uppslagsbok gick det över förväntan att resa runt själv. Första 

stoppet på resan fick bli ögruppen Derawan där jag snorklade bland örnrockor, dök med stora 

havssköldpaddor och brännde mig rejält i solen.  Nästa stopp blev Wehea forest där jag gjorde små dags-

vandrningar och såg gibbons och bladapor. Kvar på min lista över saker jag var tvungen att se var 

fortfarande orangutanger. Därför besökte jag Kutai nationalpark och gissa om jag blev lycklig när jag 

äntligen fick uppleva dessa underbara djur på mycket nära håll. Kameran gick varm även fast jag var 

medveten om att inget foto i världen kunde föreviga upplevelsen.  

Den största kostnaden för mig när jag reste runt själv var alla transporter. Utöver det är allting oerhört 

billigt, vilket gjorde att jag levde som en kung på min resa. Att alla vill ta kort tillsammans med en lång vit 

kille gör dessutom att man känner sig lite speciell. Men att agera fotomodell kan även det vara jobbigt, 

speciellt när man för femte gången får ställa ifrån sig sin mat för att vara med på kort. Ett av de 

konstigaste möten jag hade var dock med en gravid kvinna som ville röra vid min näsa och som ville att 

jag skulle röra vid hennes mage. Detta ska tydligen bringa lycka och gör att barnet får en vit mans näsa. 

Stackars barn som får en näsa som min, tänkte jag, men jag gick såklart med på det hela. 

Med mig i bagaget hem har jag nu fantastiska upplevesler och minnen. Jag har också lite starkare 

benmuskler än när jag startade min resa. Detta tack vare (läs: på grund av) avsaknade av västerländska 

toaletter, som var det enda jag saknade under min tid i Indonesien. Jag förstår verkligen inte hur äldre 

människor klara av ett toalettbesök i Indonesien? Med mig hem har jag också en hel del data som måste 

analyseras och även om det låter lite tråkigt så ser jag faktiskt fram emot det. 

Slutligen vill jag också uppmana alla som funderar på att söka MFS att göra det. Det är mycket som ska 

falla på plats samtidigt som många problem kan uppstå. Är man bara medveten om det och planerar bra 

så är MFS en helt fantastisk möjlighet och upplevelse på alla sätt! 


